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Koster zijn in de Nicolaaskerk 
Kosteren, is naast heel veel taken bij het voorbereiden van vieringen tot 
allerlei klussen opknappen in de kerk, ook het aanspreekpunt zijn in de 
kerk. Dat is meestal heel plezierig, maar soms ook zwaar en in coronatijd 
extra zwaar door allerlei bijkomende maatregelingen waar wij als 
parochianen last van hebben en deze klachten aan iemand kenbaar willen 
maken. En dat is dan, u raadt het al: de koster. Tonnie de Witte hoopt 
door onderstaand stukje meer inzicht te geven en begrip te krijgen in het probleem 
dat het koud is in kerk. 

     
Koud in de kerk 

We horen regelmatig mensen klagen dat het zo koud in de kerk is.  

Ik wil daar wel iets over zeggen. Op de 1e plaats koelt de kerk als stenen gebouw 
met gewelven, een stenen vloer en met veel glas sterk af als het niet dagelijks, 
maar slechts 3 à 4 keer in de week een uurtje gebruikt wordt. Verder is dit gebouw 
uit een tijd waarin nog niet nagedacht werd en men nog niet had gehoord van 
isolatie.  

Door het coronavirus zijn we verplicht om te ventileren. Daarom staan de ramen op 
ventilatiestand en verschillende deuren staan open. De kachel van de kerk 
verwarmt d.m.v. lucht die bij de kachel in de kelder wordt opgewarmd en dan de 
kerk in wordt geblazen. De afgekoelde lucht wordt terug gezogen en opnieuw 
opgewarmd. Deze circulatie van lucht kan ook virusdeeltjes bevatten die meegaan 
met de circulatie. Om besmetting te voorkomen wordt de kachel dus uitgezet 
tijdens de vieringen. Voor aanvang van de viering proberen we de kerk enigszins 
warm te stoken door de kachel 2 à 3 uur te laten branden. Opwarmen gaat maar 
met ongeveer 2 graden per uur, dus om het in zo’n koude kerk een beetje 
aangenaam te hebben moet er behoorlijk gestookt worden. 

We hopen dat u met deze uitleg begrip heeft waarom het zo snel afkoelt en een 
extra trui helpt om toch bij een mooie viering te kunnen zijn.   

Koster Tonnie de Witte.  
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Rommelmarkt 

Heel fijn dat parochianen aan ons denken, wanneer ze aan het opruimen gaan. 
Hoewel de rommelmarkt nog wel even op zich laat wachten, kunt u spulletjes 
iedere dinsdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur aan de achterkant van het Koetshuis 
(ruimte van de tuinploeg) inleveren. Mocht de dinsdagochtend een probleem zijn 
dan kunt u ook telefonisch een afspraak maken met Willie Hurenkamp 
0570- 62 72 40. Nog goed om te melden dat we witgoed en grote meubelen niet 
aan kunnen nemen. 

 

 

Coronamaatregelingen 

Vanwege de coronamaatregelingen blijft vooraf aanmelden voor een viering 
gehandhaafd. Dat kan online: ‘Heilige Lebuinus Deventer’ of telefonisch 0570 – 62 
28 34, dinsdag/ donderdag van 9.30 tot 12.00 uur. We mogen helaas maar 50 
mensen plaatsen, daarom vragen we u zich bij de gastheer/vrouw te melden.  

 

 

 Thuis communie ontvangen 

Marlies Lucassen, Betty van Oldeniel en Dick Bouwman delen 
maandelijks of twee maandelijks, al naar de wens van de 
communicant, de communie thuis uit. 

Mocht u niet in staat zijn of vanwege corona angstig zijn om naar de 
kerk te komen maar zou u wel de communie willen ontvangen, dan 
kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de Nicolaaskerk: 
0570-62 28 34.  

 

 


